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A Páscoa e o Cordeiro
A Páscoa é um evento religioso cristão, normalmente considerado pelas igrejas ligadas a
esta corrente religiosa com a maior e mais importante festa da cristandade. Na Páscoa os
cristãos celebram a ressurreição de Jesus Cristo.
A Páscoa é uma das festas que detêm mais símbolos, existem diversos, como o ovo da
Páscoa, o coelho, o trigo... Mas falaremos agora sobre o cordeiro...
O cordeiro é o símbolo mais antigo da Páscoa, pois é o símbolo da aliança feita entre
Deus e o povo judeu da antiga lei. No Antigo Testamento, a Pásoa era celebrada com
pães sem fermento e como sacrifício de um cordeiro como recordação de um grande feito
de Deus em prol de seu povo: a libertação da escravidão do povo do Egito. Assim o povo
de Israel celebrava a libertação e a aliança de Deus com o seu povo.
Moisés, escolhido por Deus para libertar o seu povo da escravidão comemorou a
passagem para a liberdade, imolando um cordeiro.
Para os cristãos, o cordeiro é o próprio Jesus, Cordeiro de Deus, que foi sacrificado na
cruz pelos nossos pecados e cujo o sangue nos redimiu: “morrendo redimiu nossa morte, e
ressuscitando, restituiu-nos a vida.” E a nova aliança de Deus realizada por seu filho,
agora não só com um povo, mas com todos os povos.
Fonte: Blog Educação e Transformação.
1- De acordo com o texto lido, responda.
a) O que é a Páscoa?
R.É um evento cristão, normalmente considerado pelas igrejas como a maior e mais
importante festa da cristandade.
2- O que comemoramos na Páscoa?
R. A ressurreição de Jesus Cristo.
3- Assinale a alternativa correta.
( ) Comemoramos na Páscoa o nascimento de Jesus Cristo.
( X ) O Cordeiro era um grande símbolo pascal para o povo de Israel.
4- Sabemos que há muitos outros símbolos pascais, como o sino, o coelho, o peixe, a uva,
o pão...
Dos símbolos que você conhece, qual lhe chama mais atenção? Desenhe-o no espaço
abaixo e escreva sobre ele.

R. Pessoal.
5- Pesquise e descubra a quais símbolos pascais as frases abaixo se referem.
a) Ele anuncia a ressurreição de Cristo. O sino.
b) Representa a ressurreição de Jesus Cristo. Símbolo de uma nova vida.O ovo.
c) Representa Cristo ressuscitado. A vela.
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